
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύπ Άρ. 506 της 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1966 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ό περί της 'Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1966, το κείμενον του 

οποίου ακολουθεί, εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 29 τοΟ 1966 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΝ. 

Ή Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
Ι. "Ο παρών Νόμος θα άναψέρηται ώς ό περί της 'Αστυνομίας (Τρο- Συνοπτικός 

ποποιητικός) Νόμος τοΟ 1966 και θα άναγινώσκηται όμοΟ μετά τοΰ
 τ1χλ

°ζ 
περί της "Αστυνομίας Νόμου (εν τοις εφεξής αναφερομένου ώς «ό fg τοίπ^βο 
βασικός Νόμος»). 2ΐτοθΐ964. 

2. Τα εδάφια (2) καΐ (3) τοΰ άρθρου 13 τοΰ βασικού Νόμου καταρ Τροποποίηση 
γοΰνται και αντικαθίστανται δια των κάτωθι: τοΟ άρθρου 

«(2) Ό 'Αρχηγός, τη έγκρίσει τοΟ Υπουργού, διορίζει, κατατάσσει, κο0
τ
Νόμου! 

προάγει καΐ απολύει πάντα τα μέλη της Δυνάμεως μέχρι καΐ συμπε
ριλαμβανομένου τοΟ Άρχιεπιθεωρητοϋ. 

(3) Οϊ δροι διορισμού, κατατάξεως, προαγωγής, υπηρεσίας και 
απολύσεως μελών τής Δυνάμεως προβλέπονται ύπό Κανονισμών 
γενομένων ύπό τοΟ Υπουργικού Συμβουλίου έπι τη βάσει τοΰ παρόντος 
άρθρου καΐ δημοσιευομένων είς την έπίσημον εφημερίδα τής Δημο
κρατίας : 

Νοείται δτι μέχρι τής εκδόσεως τών εν τω παρόντι έδαφίω προβλε
πομένων Κανονισμών οί κατά τήν ήμερομηνίαν ενάρξεως ίσχύος 
τοΰ παρόντος Νόμου έν ίσχυϊ Κανονισμοί και ΓενικαΙ Διατάξεις θά 
έξακολουθήσωσιν εφαρμοζόμενοι. 

(4) Κανονισμοί εκδιδόμενοι έπί τη δάσει του παρόντος άρθρου 
κατατίθενται είς τήν Β ουλή ν τών Αντιπροσώπων. Έάν μετά πάρο
δον δεκαπέντε ήμερων άπό τής τοιαύτης καταθέσεως ή Βουλή τών 
Αντιπροσώπων οι* αποφάσεως αυτής δέν τροποποίηση ή άκυρώση 
τους ούτω κατατεθέντας Κανονισμούς έν δλω ή έν μέρει τότε οδτοι 
αμέσως μετά τήν πάροδον τής άνω προθεσμίας δημοσιεύονται έν 
τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας καΐ τίθενται έν Ισχύϊ άπό 
τής τοιαύτης δημοσιεύσεως. Έν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων 
έν δλω ή έν μέρει ύπό τής Βουλής τών 'Αντιπροσώπων οδτοι δημο
σιεύονται έν τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας ώς ήθελον ού
τω τροποποιηθή ύπ' αυτής και τίθενται έν ίσχύϊ άπό τής τοιαύτης 
δη μοσιεύσεως.». 
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